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KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025
Căn cứ Kế hoạch số 14-KH/BDVTU ngày 24/02/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy
phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025, Sở Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo" giai đoạn
2021-2025 trong ngành GDĐT, với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Xác định đúng mục đích, ý nhĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận và phong
trào thi đua “Dân vận khéo” trong tình hình mới; từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành tiếp
tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng, nhân rộng các mô hình,
điển hình “Dân vận khéo” trong từng cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục. Thực hiện có hiệu
quả nhiệm vụ công tác dân vận trong ngành GDĐT nhằm nâng cao chất lượng giáo dục,
đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.
- Tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các đơn vị và cơ sở giáo dục
gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các
phong trào thi đua yêu nước do ngành GDĐT phát động, góp phần thực hiện thắng lợi
các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Kết luận số 120-KL/TW của Bộ
Chính trị (khóa XI); đẩy mạnh thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành
chính, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
- Việc thực hiện công tác dân vận phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tập trung
vào những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp ở cơ sở; quan tâm
giải quyết những vấn đề bức thiết, chính đáng của Nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà
nước với Nhân dân. Qua phong trào thi đua, phát hiện, nhân rộng và biểu dương kịp thời
những điển hình làm công tác “Dân vận khéo”.
II. NỘI DUNG THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO”
1. Lĩnh vực văn hóa – xã hội
- “Khéo” trong vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã hội học tập, xây
dựng đô thị văn minh... . Cụ thể: tham gia chương trình giảm nghèo, xây dựng “Nhà đại
đoàn kết”, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, hiến đất làm đường, làm nhà văn hóa;
xây dựng các khu dân cư, cơ quan, trường học không có tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh
trật tự; xây dựng ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, ý thức bảo vệ
môi trường, tham gia công tác nhân đạo, từ thiện; giải quyết các vấn đề bức xúc trong cơ
quan, đơn vị; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành. Trong

đó, chú trọng công khai về quy chế làm việc, các chủ trương, quy định của cơ quan, đơn
vị, các khoản thu, chi từ ngân sách và các vấn đề liên quan khác.
- Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực học tập, sáng tạo
trong lao động; đoàn kết tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đổi mới và nâng cao
chất lượng công tác tiếp công dân, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân
có thái độ ứng xử đúng mực, có văn hóa.
- Giải quyết tốt công tác khiếu nại, tố cáo của người dân, đảm bảo thấu tình, đạt lý;
kiên quyết loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho dân. Nhân
rộng những tấm gương cán bộ, giáo viên, nhân viên cần mẫn, sáng tạo, không ngại khó
trong các hoạt động công vụ, được Nhân dân tín nhiệm, tin cậy. Đồng thời, cần phê phán
và có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cá nhân có thái đội vô cảm, thiếu tôn trọng
Nhân dân.
2. Xây dựng hệ thống chính tri
- “Khéo” vận động cá nhân, tổ chức trong việc góp ý xây dựng các tổ chức đảng,
chính quyền trong sạch vững mạnh; góp ý xây dựng nâng chất lượng hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất
lượng đoàn viên, hội viên.
- “Khéo” trong tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân để đoàn viên, hội viên và
Nhân dân hiểu đúng, nhận thức đúng và thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước.
- “Khéo” trong tham mưu, nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về hình
thức, nội dung, biện pháp, giải pháp “Dân vận khéo” để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt
công tác dân vận trong ngành.
III. HÌNH THỨC, TIÊU CHÍ, SỐ LƯỢNG VÀ HỒ SƠ KHEN THƯỞNG
1. Hình thức khen thưởng: Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.
2. Tiêu chí xét khen thưởng
2.1. Đối với tập thể
- Nắm được tình hình Nhân dân, phản ánh kịp thời cho cấp ủy Đảng, chính quyền
về tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc trong Nhân dân.
- Tham mưu cho cấp ủy Đảng, đề xuất, kiến nghị với chính quyền giải pháp hữu
hiệu nhằm giải quyết đạt yêu cầu những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, những
việc khó khăn, cấp bách, những nhiệm vụ chính trị mà cấp ủy Đảng, chính quyền đã có
chủ trương hoặc đang tổ chức thực hiện.
- “Khéo” tuyên truyền, giải thích để Nhân dân hiểu rõ đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc tham
gia bàn bạc, xây dựng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kế
hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy Đảng, chính quyền có những chủ trương
đúng đắn, hợp lòng dân, đem lại lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, tập thể và công dân; tạo
được sự đồng thuận cao trong cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.
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- Phối hợp và huy động được nhiều lực lượng cùng tham gia công tác dân vận:
Cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu; các tổ chức chính trị - xã hội vận động các
đoàn viên, hội viên làm nòng cốt vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện.
- “Khéo” tuyên truyền, vận động và tổ chức được đông đảo các tầng lớp Nhân dân
tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện có hiệu quả các
nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
- Được cộng đồng dân cư, tập thể cơ quan, đơn vị thừa nhận có tác dụng tốt, có
sức lan tỏa và có tính bền vững.
2.2. Đối với cá nhân
- Là cán bộ lãnh đạo, quản lý: Phải gương mẫu, có uy tín đối với Nhân dân, với
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt
hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại cơ quan, đơn vị do mình phụ trách; có
phong cách quần chúng, dân chủ, có sáng kiến cải tiến hoạt động của đơn vị để phục vụ
Nhân dân, người lao động tốt hơn; kịp thời chỉ đạo việc giải quyết các kiến nghị của tổ
chức và công dân đúng thời hạn, không để tồn đọng.
- Là đảng viên: Phải gương mẫu, đi đầu trong công tác dân vận của Đảng, các
phong trào thi đua và có uy tín trong Nhân dân, trong chi bộ.
- Là đoàn viên, hội viên: Phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua và
có uy tín trong chi, tổ, hội; tích cực lao động và đạt hiệu quả nâng cao trong thực hiện
nhiệm vụ được phân công.
- Là cán bộ, công chức, viên chức: Phải có tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân tận
tình, giải quyết công việc đúng thời gian quy định (hoặc sớm hơn hạn định); biết lắng
nghe dân, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể những điều người dân cần biết trong phạm
vi thẩm quyền; có phong cách “gần dân, học dân và lắng nghe ý kiến của dân”; không có
biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân, không vô cảm trước bức xúc, khó khăn của
dân; không nhận hối lộ; không thờ ơ, thiếu trách nhiệm đối với dân...
3. Số lượng khen thưởng: Theo số lượng phân bổ hàng năm của Ban Dân vận
Tỉnh ủy.
4. Hồ sơ khen thưởng: Được lập thành 03 (ba) bộ, có ký tên, đóng dấu đầy đủ
(không nhận bản photo). Hồ sơ gồm:
- Bản đề nghị kèm danh sách của tập thể, cá nhân;
- Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị;
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu số 01 và 02 của Nghị định số
91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ). Nội dung báo cáo nêu rõ những thành
tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 và có xác
nhận của cấp trình khen thưởng.

IV. TỔ CHỨC THỰC NHIỆN
1. Các phòng GDĐT, các trường, trung tâm trực thuộc, căn cứ vào kế hoạch của
Sở, tiến hành xây dựng kế hoạch phát động và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với
tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên
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chức, người lao động, đoàn viên, hội viên biết, đăng ký mô hình, gắn với thực hiện nhiệm
vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
2. Hàng năm, tổng hợp mô hình của tập thể, cá nhân đăng ký mô hình “Dân vận
khéo” của cơ quan, đơn vị (theo mẫu) và gửi văn bản giấy về Sở GDĐT (qua Phòng
Chính trị, tư tưởng) trước ngày 12/3; báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 12/8,
đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: phongchinhtritutuong@angiang.edu.vn.
Trên đây là kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn
2021-2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo./.
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- VP.UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT;
- Công đoàn Ngành GD;
- Các phòng GDĐT huyện, thị xã, Tp;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Bình Thư
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